
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Av. Paranjana, 1700 - Campus do Itaperi - 60740-000 
Fortaleza-Ceará-Brasil Fone (Fax): (085) 3101-9924 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO N.º / 2016 

 

 

INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO AO CURSO DE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

 

 

A Universidade Estadual do Ceará (UECE), através do Centro de Ciências da 

Saúde, estará recebendo inscrições para seleção ao Curso de Mestrado 

Profissional em Saúde da Criança e do Adolescente (CMPSCA), nas datas e 

demais condições especificadas no presente Edital, que acontecerá em parceria 

com a Universidade Regional do Cariri – URCA. 

 

 

1  OBJETIVOS DO PROGRAMA  

 

 Formar mestres capacitados a compreender o processo de crescimento e 

desenvolvimento da criança e do adolescente e sua interface com a 

integralidade na atenção à saúde da criança e do adolescente por meio de um 

corpo de conhecimento comum à equipe multidisciplinar da área; 

 Instrumentalizar os profissionais para a produção de conhecimento científico 

e tecnológico voltada ao desempenho de um alto nível de qualificação 

profissional na área da saúde da criança e do adolescente;  

 Instrumentalizar os profissionais para a pesquisa aplicada, proposição de 

inovações tecnológicas e o consumo do conhecimento produzido no campo 

da assistência, no planejamento e na gestão dos cuidados à saúde da criança 

e do adolescente.  

 



2  LINHAS DE PESQUISA 

 

2.1 Saúde da criança e do adolescente e suas conexões com a família e 

redes sociais.  

Ementa: Estuda a integralidade de atenção à Saúde da criança e do adolescente, 

assim como os modelos de cuidados à saúde e à doença, práticas de educação e 

saúde e a promoção e proteção da saúde da criança e do adolescente nos três 

níveis de atenção à saúde.  

 

2.2  Epidemiologia da saúde da criança e do adolescente. 

Ementa: Estuda os indicadores epidemiológicos do processo saúde-doença, 

assim como a epidemiologia clínica e das doenças prevalentes na infância e das 

afecções crônicas. 

 

2.3 Inovação e avaliação de tecnologias em saúde. 

Ementa: Estuda as inovações tecnológicas incorporadas à área da saúde da 

criança e do adolescente, direcionada para o SUS, assim como as políticas 

públicas, modelos organizacionais e as avaliações em saúde. 

 

 

3  PÚBLICO ALVO  

 

Profissionais com graduação em cursos das áreas da saúde, educação e afins em 

que o candidato seja atuante na área da criança e/ou do adolescente.  

 

 

4  DURAÇÃO, ESTRUTURA E REGIME DO CURSO 

 

 

4.1  Duração  

O Curso tem duração mínima de dezoito meses e máxima de vinte e quatro meses.  

 

  

 



4.2  Estruturação 

 

O Curso está estruturado para o cumprimento de 48 créditos (quarenta e oito créditos) 

distribuídos em disciplinas obrigatórias (18 créditos); disciplinas optativas (10 créditos), 

a serem cumpridas no primeiro ano e a dissertação (20 créditos) até o final do curso, 

total este que equivale a seiscentas e noventa horas (720) horas. A integralização do 

Mestrado dependerá da comprovação da frequência e aproveitamento das disciplinas, 

bem como a conclusão e apresentação da dissertação.  

 

4.3  Regime 

 

As disciplinas serão fundamentalmente ministradas às 5ª feiras de 7:30 – 12h30  

13:30 - 18h30;  às 6ª feiras das 7h30 – 12h30, 13h30 às 18h30, e aos sábados das 

7h30 às 12h30, 13h:30 – 18:30h., sendo exigido, por ocasião da matrícula dos 

candidatos selecionados, documento comprobatório da disponibilidade efetiva do 

horário para cumprir o curso, que terá seu início em Setembro de 2016 e prazo 

máximo para defesa em dezembro de 2018. 

 

5  NÚMEROS DE VAGAS 

 

Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas que serão preenchidas por ordem de 

classificação dos candidatos até o limite de vagas estabelecidas.  

 

6  INSCRIÇÕES 

 

6.1  Data e local da inscrição 

As inscrições serão realizadas no período de 27 de junho a 22 de julho de 2016, no 

horário de 08h30 às 12h00 e 14h00 às 17h00, na Universidade Regional do Cariri  – 

URCA , junto à secretaria do Curso Mestrado Profissional em Saúde da Criança e do 

Adolescente, na rua Cel. Antônio Luis, 1161, CEP 63.100-000, Pimenta, Crato/CE.    

Fone (88) 31021212 - Ramal 2618. 

 

 

 

 



 

 

6.2  Documentos necessários 

 

 Formulário de Inscrição, disponível no site do CMPSCA 

(www.uece.br/mpsca), devidamente preenchido e assinado pelo candidato ou 

procurador, legalmente constituído, munido de documentos de identificação;  

 Currículo padronizado comprovado está disponível no site do CMPSCA 

(www.uece.br/mpsca) e nos anexos da chamada pública.  

- O currículo padronizado deve ser entregue em uma via, para efeito da prova 

de Títulos, devendo as comprovações serem autenticadas em cartório. As 

comprovações dos títulos devem estar anexadas na ordem em que aparecem 

no currículo no ato da entrega. Não será admitida a juntada de qualquer 

documento após a entrega dos Títulos. 

Além do currículo padronizado o candidato deve entregar uma cópia do 

Curriculum vitae modelo Lattes/CNPq. 

 Cópia autenticada do RG e do CPF, ou apresentação da cópia e do original 

dos documentos no ato da inscrição; 

 Cópia do diploma do curso de graduação;  

 Cópia do histórico escolar do curso de graduação; 

 Proposta do anteprojeto de pesquisa ou de intervenção (três cópias); 

 Carta de Intenção do Candidato, justificando o interesse pelo curso; 

 Duas fotos 3x4 (recentes); 

 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição do processo seletivo, no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) na C/C 11211-9 da Agência 0649-1, do 

Banco Brasileiro de Desconto (BRADESCO). 

 

 

http://www.uece.br/mpsca
http://www.uece.br/mpsca


6.3  A proposta de pesquisa ou intervenção 

O anteprojeto de pesquisa/intervenção deve ter a seguinte estrutura: letra tipo Arial, 

tamanho 12, espaçamento 1,5 entre as linhas, em três vias, com no máximo dez 

páginas, na qual deverão constar:  

 Tema e o objeto de trabalho a ser desenvolvido no mestrado na área da 

criança ou do adolescente e metodologia de desenvolvimento;  

 Linha de pesquisa que se inclui o projeto no Curso;  

 Interesse e aplicabilidade da pesquisa no serviço;  

 Interesse pessoal no tema e disponibilidade para desenvolver a proposta. 

 

Nota: O aluno deverá se inscrever para uma das linhas de pesquisa do 

CMPSCA, e o anteprojeto de pesquisa deverá está compatível com a referida 

linha. 

 

6.4  Outras Providências 

 

 Data de afixação das inscrições aceitas: 25 de julho de 2016, através do site 

do mestrado. www.uece.br/mpsca.  

 Período de solicitação de recurso ao Centro de Ciências da Saúde sobre 

rejeição de inscrição: 26,27/07/2016 

 Data de resposta a recurso, não cabendo novo recurso à instância superior:  

28/07/2016.  

 

6.5.  Devolução da Taxa de Inscrição 

É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros 

ou para outros cursos, bem como taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 

alguma. 

 

 

7  CUSTO DO CURSO 

O custo do curso será equivalente a 24 (vinte e quatro) parcelas mensais no valor de 

R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), e a matrícula semestral no valor de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

 



 

8  ETAPAS, PERÍODO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

8.1.  Período da Seleção 

A seleção será efetivada de 05/08/2016 a 24/08/2016 e para realização da prova 

faz-se necessária à apresentação de documento de identificação. 

8.2  Prova de Língua Estrangeira (Inglês) (etapa classificatória) 

Dia: 05/08/2016 – Horário: 14h00 às 16h00 – URCA 

Características da prova de inglês: tradução de um texto na área de saúde da 

criança e do adolescente. Será permitido o uso de dicionário. Se a nota for de 7 

(sete) para mais, o candidato é considerado proficiente. No caso de nota inferior, 

deverá, em sendo aprovado na seleção, submeter-se a proficiência durante o curso. 

Afixação do resultado da prova de inglês: 08/08/2016 até às 17h00.  

Período de solicitação de recursos à coordenação do Mestrado Profissional em Saúde da 

Criança e do Adolescente sobre o resultado da prova de inglês: 09/08/2016 até às 

17h00. 

Data de resposta a recurso: 10/08/2016 até às 17h00. Não cabendo recurso à 

instância superior.  

8.3  Entrevista e Análise do Currículo (Etapa Eliminatória) 

Data: 15,16,17/08/2016. Horário: manhã (8h30 às 12h00); tarde (13h30 às 17h00). 

Campus da URCA. 

Características da entrevista: Discussão com o candidato sobre o Curriculum vitae; 

defesa do anteprojeto de pesquisa/intervenção, interesse do candidato e 

perspectivas de incorporação dos resultados na prática profissional. Será atribuída 

uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) à entrevista. 

 

 

 



8.4  Afixação do Resultado 

19/08/2016 até às 17h00. Campus da URCA  

8.5  Período de Solicitação de Recurso 

Período de solicitação de recursos à coordenação do Mestrado Profissional em 

Saúde da Criança e do Adolescente será nos dias 22 e 23/08/2016.  

Data de resposta a recurso dia 24/08/2016. Não cabendo recurso à instância 

superior. 

8.7  Análise do currículo 

O Curriculum Vitae (CV) será analisado e pontuado com base em critérios pré-

definidos.  

Os comprovantes deverão ser organizados na sequência do currículo apresentado. 

A pontuação do CV é de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

Currículo Padronizado comprovado 

Item Pontuação Valor 
obtido 

1) Experiência profissional em serviço público. (0,5 por ano) - 
até 4 anos 

Até 2,0  

2) Residência médica ou Residência multiprofissional,  e/ou 
Especialização. (1 por curso) - até 2 cursos 

Até 2,0  

3) Curso extracurricular com carga horária igual ou superior a 
40h. (0,1 por curso) - até 5 cursos 

Até 0,5  

4) Artigo científico publicado em periódicos indexados (Qualis 
de B5 a B1 valor seqüencial de 0,1 a 0,5) 
Sem qualis 0,05 por artigo 

Até 2,0  

5)  Livro publicado com ISBN (até 0,25) – até 1 livro ou  
Capítulo de livro (0,25 por capítulo) – até 1 capítulo. 

Até 0,5  

6) Trabalho de natureza científica apresentado em congresso 
(0,1 para cada trabalho) - até 5 trabalhos  

Até 0,5  

7) Aprovação em concurso público (0,5 por concurso) -  até 2 
concursos 

Até 1,0  

8) Experiência em preceptoria ou tutoria em cursos de 
graduação e pós-graduação (residência e/ou  
especialização) (0,25 por semestre) - até 2  anos 

Até 1,0  

9) Trabalho de natureza técnica (cartilha, manual, protocolo, 
álbuns, software, vídeos) 0,25 por material - até 2 materiais. 

Até 0,5  

TOTAL Até 10  

  

 



8.8  Ponderação 

 

Item Peso 

Curriculum Vitae  3 (três) 

Anteprojeto de Dissertação 3 (três) 

Entrevista 3 (três) 

Inglês 1 (um) 

 

 

8.9  Desempate 

 

Ocorrerá verificando-se o diferencial de nota dos seguintes itens em ordem 

decrescente de importância: Curriculum vitae e anteprojeto. 

 

 

8.10  Casos omissos 

 

Serão analisados pela comissão de seleção e Coordenação do CMPSCA e 

encaminhados aos órgãos competentes da UECE, caso necessário. 

 

 

 

 

 

 

 


